13. Poučiť UoZ zaradených na výkon dobrovol'níckej služby o povinnosti dodržiavať
predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní dobrovoľníckej služby
spolu s podpísaným prehlásením UoZ o poučení. Zabezpečiť úrazové poistenie UoZ
zaradených na výkon dobrovoľníckej služby a predložiť kópiu zmluvy o úrazovom
poistení úradu.
14. Použiť príspevok poskytovaný úradom podľa čl. III. bod 1. tejto dohody, len v rozsahu
a štruktúre, ktorá súvisí s organizovaním a priamym vykonávaním dobrovoľníckej služby
UoZ. Príspevok je možné použiť na úhradu oprávnených výdavkov v zmysle § 52a ods. 4
zákona o službách zamestnanosti, z toho mesačne možno použiť najviac 3 % na úhradu
časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje vykonávanie dobrovol'níckej
služby. V súlade s pravidlami pre oprávnenosť výdavkov si je PO/FO vedomá osobitne
týchto skutočností, týkajúcich sa oprávnenosti výdavkov:
Výdavky je možné považovať za oprávnené ak
vznikli v oprávnenom období, teda v rámci písomne dohodnutého obdobia realizácie
dobrovoľníckej služby, pričom za prvý deň realizácie sa považuje dátum účinnosti
tejto dohody,
sú primerané, t. j. zodpovedajú cenám, bežným na trhu v čase ich vzniku,
navzájom sa neprekrývajú,
sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona Č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve POIFO
v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
splňajú podmienky hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pre rešpektovaní ciel'ov
zámeru vykonávania dobrovoľníckej služby), efektívnosti (maximalizácia pomeru
medzi vstupom a výstupom) a účelnosti (nevyhnutnosť pre realizáciu dobrovol'níckej
služby a priama väzba na ňu).
boli vynaložené v súlade s platnými právnymi predpismi SR,
za hospodárne,
účelne a efektívne vynaložené
výdavky pre účely výkonu
dobrovoľníckej služby nie je možné považovať náklady, ktoré vznikli posledný
mesiac pred ukončením výkonu dobrovoľníckej služby (zdravotná obuv, pracovné
oblečenie, pracovné náradie). Oprávneným výdavkom je len taký výdavok, ktorý je
nevyhnutný pre realizáciu projektu a výlučne súvisí s realizáciou aktivít projektu.
15. Príspevok nie je možné použiť na investície, kapitálové výdavky a technické zhodnotenie
majetku žiadateľa. Žiadateľ predkladá kalkuláciu výdavkov, ktorá je súčasťou zámeru
organizovania vykonávania dobrovol'níckej služby. Kalkuláciu výdavkov je potrebné
vypracovať v súlade s týmto bodom a bodom 14, ako i v súlade so zásadou
preukázateľnosti,
hospodárnosti, efektívnosti,
účelnosti
a účinnosti
vynakladania
prostriedkov z verejných zdrojov. Za oprávnené výdavky nie je možné považovať:
a) úroky z dlhov,
b) vratnú daň z pridanej hodnoty,
c) nákup nábytku, vybavenia, dopravných prostriedkov, infraštruktúry, nehnuteľností
a pozemkov (je možné financovať také vybavenielzariadenie, ktoré sa bežne účtuje pri
jeho obstaraní do výdavkov priamo do spotreby),
d) výdavky bez priameho vzťahu k projektu,
e) výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami poskytovania príspevku podľa zákona
o službách zamestnanosti,
f) výdavky, ktoré sú v predpisoch ESF uvedené ako neoprávnené,
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g) výdavky, ktoré nie sú v účtovníctve jednoznačne označené ako výdavky súvisiace
s realizovaným projektom v súlade s vnútorným predpisom účtovnej jednotky
k vedeniu účtovníctva,
h) výdavky na subdodávky, ktoré zvyšujú náklady na realizáciu dobrovoľníckej
bez pri dania hodnoty,
i)

služby

výdavky, na ktoré už boli poskytnuté finančné prostriedky z verejných zdrojov.

16. Predložiť Správu o kvantifikovanom prínose organizovania aktivačnej činnosti formou
dobrovoľnickej služby proti stavu pred jej začatím v súlade so Zámerom organizovania
vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej služby a v súlade s čl. III. bod 6.
17. PO/FO, ktorej sa poskytujú verejné prostriedky zodpovedá za hospodárenie s nimi a je
povinná pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia
v zmysle § 19 ods. 3 zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.
18. POIFO je povinná na vyžiadanie úradu preukázať dodržiavanie podmienok tejto dohody,
umožňovať výkon fyzickej kontroly povereným zamestnancom Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny,
úradu a ďalším kontrolným orgánom a orgánom auditu nahliadnuť do svojich účtovných
dokladov, bankových výpisov a ďalších dokladov a umožniť vykonanie kontroly a auditu
priebežne počas trvania záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody a to priebežne po celú
dobu platnosti tejto dohody až do doby 10 rokov odo dňa vyplatenia poslednej platby.
V prípade neumožnenia výkonu kontroly a auditu vzniká povinnosť vrátiť poskytnuté
finančné prostriedky v plnej výške.
19. PO/FO je povinné oznamovať Ministerstvu financií SR v zmysle ust. 22 zákona Č.
231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, prijatie pomoci schémy de
minimis do 30 dní po uplynutí štvrťroku, v ktorom bola prijatá akákoľvek splátka
finančného príspevku podľa tejto dohody. (Formulár "Oznámenie o prijatí minimálnej
pomoci" je zverejnený na stránke www.financie.gov.sk. v menu Štátna pomoc/Formulára
pre príjemcov minimálnej pomoci).
20. Uzatvorením dohody o poskytnutí príspevku nevzniká PO/FO nárok na uhradenie nákladu
v prípade, že v rámci plnenia podmienok dohody nepreukáže okrem oprávnenosti nákladu
aj jeho nevyhnutnosť, hospodárnosť a efektívnosť.
21. PO/FO sa zaväzuje, že oznámi úradu skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť záväzky
vyplývajúce z tejto dohody (napr. zmena právnej subjektivity, sídla PO/FO, predmetu
činnosti, miesta činnosti pod.) a to v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa vzniku týchto
skutočností.
22. PO/FO súhlasí so zverejnením údajov vyplývajúcich
názov projektu, výška príspevku.

z dohody v rozsahu: názov, sídlo,

23. Uchovávať túto dohodu, vrátane jej príloh a dodatkov, ako i všetky doklady týkajúce sa
poskytnutého príspevku, najmenej 10 rokov od poskytnutia príspevku.
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Článok V.
Skončenie dohody

1. Riadne skončenie tejto dohody nastane splnením záväzkov účastníkov dohody a súčasne
uplynutím doby, na ktorú bola dohoda uzatvorená.
2. Dohodu
možno ukončiť na základe písomnej dohody účastníkov dohody, pričom
oprávnene poskytnuté a čerpané plnenia za organizovanie dobrovoľníckej služby UoZ
poskytnuté PO/FO do dňa účinnosti ukončenia dohody zostávajú týmto nedotknuté.
3. V prípade vážneho porušenia podmienok tejto dohody môže každý z účastníkov odstúpiť
od dohody. Právne účinky odstúpenia od dohody z dôvodu vážneho porušenia jej
podmienok nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia
oprávnenej strany
o odstúpení od dohody druhému účastníkovi.
4. Oznámiť PO/FO, ak dočasná pracovná neschopnosť občana počas vykonávania
dobrovoľníckej služby trvá viac ako 30 kalendárnych dní, že úrad vypovedal dohodu
s uchádzačom o zamestnanie.
5. Za vážne porušenie podmienok tejto dohody zo strany PO/FO sa považuje:
a) porušenie čl. IV bodov 1.,2.,3., 7. tejto dohody,
b) vykonávanie
dobrovoľníckej
služby v rozpore so Zámerom
organizovania
vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej služby,
c) ak sa UoZ nezúčastňuje(ú) dobrovoľníckej služby, pričom je(sú) vedený(í) v evidencii
dochádzky,
d) ak PO/FO používa veci a prostriedky
oprávnene zakúpené v rámci realizácie
dobrovoľníckej služby na iné účely,
e) ak sa nevykonala práca podľa dohody,
f) porušenie iných povinností ako povinností ustanovených v písm. a) až e) ak nie je
možné dohodnúť ich plnenie v dodatočnej lehote,
g) opakované porušenie iných povinností ako povinností ustanovených v písm. a) až e),
h) porušenie rozpočtovej disciplíny.
6. Za vážne porušenie tejto dohody zo strany úradu sa považuje porušenie ustanovení čl. III.
bodov 1. až 5. tejto dohody.
.
7. Ak dôjde k odstúpeniu od tejto dohody podľa bodu 3, je PO/FO povinná vrátiť úradu
finančné prostriedky, ktoré jej boli neoprávnene poskytnuté do 30 kalendárnych dní
od odstúpenia na účet. PO/FO sa zaväzuje vrátiť aj príspevok, alebo jeho časť v prípade
platby poskytnutej omylom.
8. V prípade nedodržania záväzku podľa čl. IV. bod 13, PO/FO znáša následky prípadných
poistných udalostí.
9. Úrad nevyplatí príspevok, ak PO/FO nepredloží doklady v lehote určenej v čl. IV. bod 8
a doklady v lehote určenej v čl. IV. bod 10, ak sa účastníci dohody nedohodnú inak.
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10. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto dohody stane neplatným v dôsledku jeho rozporu
s právnymi predpismi SR, nespôsobí to neplatnost' celej dohody. Účastníci sa v takom
prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradit' neplatné ustanovenie
novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel a obsah sledovaný touto
dohodou.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých každý má platnost' originálu,
pričom úrad prijme 2 vyhotovenia aPOlFO 1 vyhotovenie.
2. Zmeny v tejto dohode možno vykonat' len na základe písomného návrhu jedného
z účastníkov dohody písomným dodatkom k tejto dohode, podpísaným oboma účastníkmi
dohody.
3. Pri nedodržaní ktorejkoľvek z dohodnutých podmienok zaväzujúcich účastníkov tejto
dohody, môže každý z účastníkov od tejto dohody odstúpit' a písomne upovedomit'
o odstúpení druhú zmluvnú stranu. Účinky odstúpenia od tejto dohody nastanú
momentom jeho doručenia druhej strane tejto dohody. Oprávnene poskytnuté finančné
prostriedky PO/FO do dňa účinnosti odstúpenia od dohody zostávajú jej ukončením
nedotknuté. PO/FO
je však povinný vrátit' finančné prostriedky, ktoré získal
neoprávnene a to v lehote do 30 kalendárnych dní od doručenia výzvy na vrátenie týchto
finančných prostriedkov.
4. Účinky tejto dohody zanikajú splnením záväzku účastníkov tejto dohody, odstúpením
PO/FO od tejto dohody, odstúpením úradu od dohody o podmienkach vykonávania
dobrovoľníckej služby, ukončením dohody na základe vzájomnej písomnej dohody,
zánikom PO/FO bez právneho nástupcu alebo ak jeho právny nástupca neprevezme
záväzky vyplývajúce z vyššie uvedenej dohody medzi úradom a PO/FO. O uvedených
skutočnostiach sa úrad zaväzuje UoZ bezodkladne upovedomit'.
5. Právne vzt'ahy výslovne neupravené v tejto dohode sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka Č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a všeobecne
záväznými právnymi predpismi, platnými v Slovenskej republike, ktoré majú vzt'ah
k záväzkom účastníkov dohody.

6. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísat', prečítali si ju, jej
obsahu porozumeli a súhlasia s ňou, neuzavreli ju v tiesni ani za inak nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju dobrovoľne podpisujú.
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7. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody
a účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Účinky tejto dohody zanikajú
splnením záväzku účastníkov tejto dohody, pokiaľ nedôjde kjej ukončeniu z dôvodov
uvedených v článku V.

V Dunajskej Strede dňa 28.07.2014

ng. Zdenka Masodiová
riaditeľka úradu PSVR Dunajská Streda

Prílohy k dohode:

Evidencia dochádzky uchádzača o zamestnanie, ktorý vykonáva aktivačnú činnosť
formou dobrovoľníckej služby
Č. 8.1 Evidencia dochádzky zamestnanca, ktorý organizuje vykonávanie aktivačnej činnosti
formou dobrovoľníckej služby
č.9
Výkaz k výpočtu príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovol'níckej služby
Č. 10 Oznámenie o neúčasti alebo o nedodržaní rozsahu hodín uchádzača o zamestnanie na
vykonávaní aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
č.12 Oznámenie o skončení pracovného pomeru zamestnanca, ktorý organizoval
vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
č.17 Správa o kvantifikovanom prínose organizovania vykonávania aktivačnej činnosti
formou dobrovoľníckej služby oproti stavu pred jej začatím
Č.

8
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